
 

 

 

 رو به شما عزیزان آموزش بدیم  LBANKتو این جلسه میخوایم ثبت نام و احراز هویت در صرافی 

 با استفاده از لینک زیر مستقیم وارد صفحه ثبت نام این صرافی میشیم 

US-https://www.lbank.info/invitevip?icode=R9K7&lange=en 

 

 چطور در صرافی ال بانک ثبت نام کنیم ؟-1

راه برای ثبت نام وجود داره . از طریق ایمیل یا از طریق تلفن همراه . هر دو راه برای ساکنین ایران قابل اجراست و این سایت حتی  2تو این صفحه 

 .پیش شماره ی ایران رو هم داره

د کنید . و سپس ما از مسیر ایمیل این کار رو انجام میدیم . تو کادر اول ایمیل خودتون رو وارد کنید . در کادر سوم و چهارم رمز عبور حسابتون رو وار

و در تون ارسال میشه که اون رو کپی کرده و در این کادر پیست کنید . رو انتخاب میکنیم . کدی به ایمیل  sendبه سراغ کادر دوم میریم . گزینه ی

 پایین صفحه تیک موافقت با شرایط و قوانین سایت رو انتخاب کنید و گزینه ثبت نام رو بزنید 
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 بشید و ایمیل و رمز عبورتون رو وارد کنید .  Log inبه صفحه اصلی سایت میرید .. برای وارد شدن به حسابتون وارد بخش 

 

 وارد صفحه جدیدی میشیم security.. با استفاده از گزینه ی بعد از ورود به حسابتون اولین کاری که میریم انجام بدیم احراز هویته 



 

 چگونه در صرافی ال بانک احراز هویت کنیم ؟-2

 سنتیکیتور .ماره همراه و گوگل آتو این قسمت شما راه هایی برای افزایش امنیت حسابتون و احراز هویت دارید.. راه افزایش امنیت مثل ثبت ش

 وارد صفحه مربوط به احراز هویت میشیم .  KYCدر کنار ردیف   Verificationخوب با انتخاب گزینه ی 

 

 رو انتخاب میکنیم Nextو  شناسایی و شماره شناساییتون رو وارد کنید  تو صفحه اول باید نام ، نام خانوادگی ، نوع مدرک



 

 عکس باید آپلود شه . عکس از روی کارت شناساییتون ، عکس از پشت کارت شناساییتون و عکسی از چهرتون 3صفحه آخر تو 

 ایت تایید بشه.رو بزنید تا مدارکتون مورد بررسی قرار بگیره و در نه Submitدر نهایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما در  مشاوران با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیتلگرام و واتس آپ از طر  

 

 

 
 کانال تلگرام

 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

